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Sammanträdets konstituerande
Laglighet och beslutförhet
Konstaterades att kommunstyrelsen sammanträder i beslutfört antal på lagenlig
kallelse.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utsågs Cecilia Aaltonen-Lindblom och Johan Malén.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande.
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes enhälligt oförändrad.
________________

Protokolljusterare
________________
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Anmälningsärenden

Kst § 96/9.10.2019
1. Ålands omsorgsförbund k.f. har inkommit med en begäran om utlåtande
över budgetförslaget för 2020.
2. Tekniska nämndens protokoll 19.9.2019.
3. Kultur- och fritidsnämndens protokoll 23.9.2019.
4. Socialnämndens protokoll 23.9.2019.
5. Byggnads- och miljönämndens protokoll 24.9.2019.
6. Skolnämndens protokoll 24.9.2019.
7. Den gemensamma räddningsnämndens protokoll 12.9.2019.
8. Mise styrelseprotokoll 17.9.2019.
9. Kallelse till Mise förbundsstämma 10.10.2019
10. Ålands landskapsregering har 26.9.2019 fastställt fördelningen av
samfunds och famfällda förmåners kommunalskatt mellan de enskilda
kommunerna för år 2019.
11. Ålands landskapsregering har 27.9.2019 beslutat att betala ut ersättning
för ordnandet av stödundervisning i svenska i Lumparlands skola under
vårterminen 2019. Totalt erhålls 12 537,36 euro.
12. Ålands handikappförbund har startat projektet Rättighetsutbildare på
Åland.
13. Centralvalnämndens meddelande om lagtings- och kommunalval samt
kandidatlista 2019.
14. Kommundirektören har 8.10.2019 till Ålands landskapsregering inlämnat
ansökan om stöd för investering rörande byte av värmekälla i
kommunens oljeuppvärmda fastigheter.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar anteckna de ovan nämnda ärendena till kännedom.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.
________________

Protokolljusterare
________________

Lumparlands kommun
Kommunstyrelsen

97 §

Sida 3
Sammanträdesprotokoll
9.10.2019

Fastställande av kommunal serviceboendeavgift vid försäljning av
ESB-plats till annan kommun

Scn § 44/23.9.2019
En kommun har 4.9.2019 anhållit om en ESB-plats vid Kapellhagen.
Socialnämnden och kommunstyrelsen har 19.8.2019, 38 § respektive 21.8.2019, 85
§ beslutat att ställa sig positiv till att kommunen framöver erbjuder fast ESB-plats
vid Kapellhagen för person med annan hemkommun, inom Ålands hälso- och
sjukvårds betjäningsområde för hemsjukvården. Kommunstyrelsen gav i uppdrag åt
socialnämnden att ta fram förslag på avgift samt intagningsgrunder för fastställelse
i kommunfullmäktige.
Den kommunala avgiften för tjänsten har räknats fram i samarbete med
kommunens ekonomichef Åsa Mattsson. Avgiften om 160,45 €/dygn för en ESBplats vid Kapellhagen motsvarar kommunens egna kostnader för verksamheten.
Beräkningen baserar sig på socialnämndens bokslut för år 2018 och framgår av
Bilaga A– Scn § 44.
Intagningsgrunden för person med annan hemkommun är den samma som för egna
kommuninvånare, dvs ett omsorgsbehov som föranleder dygnet runt tillsyn. Därtill
förutsätter försäljning av en ESB-plats vid Kapellhagen till annan kommun att inte
samtliga ESB-platser redan är upptagna.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beslutar att föreslå för kommunstyrelsen att den kommunala
avgiften, vid försäljning av ESB-plats vid Kapellhagen till annan kommun, inför
kommunfullmäktige föreslås fastslås till 160,45 €/dygn för år 2019, i enlighet med
Bilaga A– Scn § 44. Avtalet uppdaters årligen i enlighet med senast fastställda
bokslut.
Beslut:
Enligt förslag. Med tillägget att avgiften justeras årligen i enlighet med senast
fastställda bokslut.
________________
Kst § 97/26.9.2019
Socialnämnden, har utöver förslaget om försäljning av ESB-plats, i § 45/23.9.2019
även föreslagit en avgift för periodplats eller avlastning som uppgår till 171,77 euro
per dygn. I den avgiften ingår även kostnaden för avlastningslägenhetens boendeyta
varför den avgiften är något högre. Båda avgifter baserar sig på bokslut 2018.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att den kommunala avgiften vid
försäljning av ESB-plats vid Kapellhagen till annan kommun, fastställs till 160,45
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euro per dygn och gäller tills ny avgift fastställs. Avgiften ska dock justeras årligen
i enlighet med senast fastställda bokslut.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att den kommunala avgiften för
ESB-avlastning vid Kapellhagen för annan kommun fastställs till 171,77 euro per
dygn och gäller tills ny avgift fastställs. Avgiften ska dock justeras årligen i
enlighet med senast fastställda bokslut.
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

-

Det elektroniska beslutsförfarandet inklusive kommunstyrelseledamöternas svar,
enligt bilaga:
Bilaga B – Kst § 97
Paragrafen förklarades justerad 26.9.2019 kl. 12.00.
________________

Protokolljusterare
________________
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Budget 2020

Kst § 98/9.10.2019
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium och berörda tjänsteinnehavare
håller budgetseminarium i Lumparlands skola inför 2020 års budget.
Kommunfullmäktiges ledamöter och nämndernas ordföranden har även bjudits in
till seminariet.
Kommundirektörens förslag:
Socialnämnden, skolnämnden, tekniska nämnden, byggnads- och miljönämnden,
kultur- och fritidsnämnden, den gemensamma räddningsnämnden och
centralförvaltningen presenterar sina budgetförslag för år 2020 och en allmän
diskussion och frågestund hålls i anslutning till detta varefter ärendet remitteras till
kommundirektören för vidare beredning.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.
________________

Protokolljusterare
________________
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Utlåtande över Oasen boende- och vårdcenter k.f.:s budget och
verksamhetsplan 2020 samt ekonomiplan 2021-2022

Kst § 99/9.10.2019

-

Oasen boende- och vårdcenter k.f., nedan Oasen, har 23.9.2019 inkommit med
förslag till budget och verksamhetsplan 2020 samt ekonomiplan 2021-2022 och ger
kommunerna tillfälle att framlägga förslag till utvecklande och förändring av
kommunalförbundets verksamhet. Eventuella synpunkter ska vara Oasen tillhanda
senast 11.10.2019. Med tanke på den något korta tiden för utlåtande har
socialsekreteraren på tjänstens vägnar inkommit med ett utlåtande över
budgetförslaget. Utlåtande, enligt bilaga:
Bilaga A – Kst § 99
Kommunstyrelsen har delgivits Oasens förslag till budget och verksamhetsplan
2020 samt ekonomiplan 2021-2022 per e-post 3.10.2019.
Oasens verksamhetskostnader förväntas öka från 5 766 877 euro 2019 till 6 119
524 euro 2020, vilket är en ökning med 6,12 procent. Ökningen består av ökat
anslag för närvårdare, inrättande av en tjänst som vårdkoordinator samt att klienter
kräver allt mer vård när de kommer till Oasen. Verksamhetens intäkter förväntas
även de stiga, från 5 941 956 euro till 6 289 447 euro, vilket är en ökning med 5,85
procent. Ökningen beror främst på höjda avgiftsintäkter från klienter.
Verksamhetsbidraget förväntas därför minska från 175 078 euro till 169 923 euro.
Grundavgiftens totala summa är budgeterad till 1 093 999 euro vilket är en ökning
mot budget 2019 med 59 305 euro och den beräknas således vara drygt 16 300 euro
per plats. Lumparlands kommuns del av grundavgiften beräknas vara 32 656 euro.
Dock ska tilläggas att kommunen endast betalar grundavgiften om ingen annan
kommun nyttjar platsen. Vårddygnskostnaderna för institution förväntas vara
175,68 euro och var budgeterade till 170,57 euro 2019. Dock visar utfallet för 2019
att en plats i år kostat 138,34 euro per dygn. Vårddygnskostnaderna för demens
förväntas vara 204,84 euro och var budgeterade till 217,28 euro 2019. Dock visar
utfallet för 2019 att en plats i år kostat 175,47 euro per dygn. Det kan således
konstateras att både grundavgiften och vårddygnskostnaderna förväntas stiga under
2020.
Investeringsmedel uppgår till 185 000 euro där den största kostnaden är för
ombyggnation av en flygel på 150 000 euro. Planeperiodens totala investeringar
uppgår till 450 000 euro.
Avslutningsvis ökar antal årsverken inom Oasen från 75,1 till 80,2. Ökningen
motiveras med att den är nödvändig för att ge vårdtagarna en god, personcentrerad
vård, och inte enbart grundvård. Det föreslås även att en tjänst som vårdkoordinator
inrättas för att avlasta överskötaren och som ska hjälpa till att utveckla vården samt
följa upp, kartlägga och analysera förbättringsarbeten.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att så som utlåtande över Oasen boende- och vårdcenter
k.f.:s budget och verksamhetsplan 2020 samt ekonomiplan 2021-2022 avge
följande:
1. Tydligt motivera och förklara varför vårddygnskostnaderna stiger kraftigt
2020 jämfört med utfallet hittills för 2019.
2. I jämförelsen av vårddygnspriser på sida 29 saknas bokslut 2018 vilket
försvårar jämförelsen.
3. Motivera varför övriga verksamhetskostnader stiger med 46,4 procent. Är
detta på grund av ökade dispositionsmedel? Om det handlar om stora belopp
i dispositionsmedel bör det finns tydliga principer hur dessa får användas.
4. I verksamhetstexten för allmän förvaltning anges att anledningen till ökade
driftkostnader är ökade personalkostnader. Ökningen är 23 % mellan
bokslut 2018 och budget 2020. Vad är anledningen till det?
5. Motivera varför köp av tjänster stiger med 15,8 procent. Är detta på grund
av köp av fastighetsskötartjänster?
6. Ett förslag till tjänstebeskrivning för vårdkoordinator bör tas fram inför
förbundsfullmäktiges sammanträde, ifall en sådan ska inrättas.
7. Det kan konstateras att bokslutet 2018 är väsentligt lägre än budget för
2018, varför? Kan det vara så att det finns en viss överbudgetering av någon
anledning? Kan det även gälla för 2019 och 2020?
8. Oasen måste beräkna vilka ekonomiska effekter (kostnadsökningar) som
den nya ÅHS-lagen har inneburit för förbundet gällande kortare
utskrivningstider av klinikfärdiga patienter. Detta för att kommunerna ska
kunna bevaka att basbeloppen i landskapsandelssystemet höjs med
motsvarande belopp. Beräkningen ska redovisas till medlemskommunerna.
9. Lumparlands kommun kan inte acceptera en total kostnadsökning på 6,1
procent jämfört med 2019 eller 20,9 procent jämfört med utfallet 2018 med
tanke på den ekonomiska verkligheten för Ålands kommuner.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.
________________

Protokolljusterare
________________
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100 § Utlåtande över förslag till justering av landskapsandelssystemet
Kst § 100/9.10.2019

-

Ålands landskapsregering, nedan landskapsregeringen, har 20.6.2019 inkommit
med en begäran om utlåtande över förslag till justering av landskapsandelssystemet.
Förslaget har tagits fram med anledning av att landskapsandelssystemet behöver
anpassas till den nya kommunstrukturen enligt landskapslagen om en reform av
kommunstrukturen på Åland (ÅFS 2019:28). Utlåtandet ska vara
landskapsregeringen tillhanda senast 31.10.2020. Begäran om utlåtande, enligt
bilaga:
Bilaga A – Kst § 100
Genom en ändring av landskapsandelssystemet kommer det inte finnas något behov
av ersättning för minskade landskapsandelar för de nya kommunerna.
Samgångsunderstödet påverkas dock inte.
Landskapsandelarna för medborgarinstitut och kulturverksamhet utgår därför.
Volymen på landskapsandelarna för dessa verksamheter kvarstår dock i systemet
och förändringarna görs huvudsakligen genom att höja ersättningsgraden i
skattekompletteringen, men också till viss del för grundskolan. Orsaken till att just
skattekompletteringen väljs är att i denna del baseras utdelningen på alla
kommunens invånare. Eftersom Mariehamn inte får någon skattekomplettering höjs
kommunens ersättningsgrad för grundskolan i stället.
Ytterligare en ändring som bör poängteras är att skärgårds- och
ytterskärgårdstillägget ersätts med en enhetlig ersättningsgrad för Skärgården. De
nya ersättningsgraderna för Skärgården innebär att landskapsandelarna för
Skärgården totalt sett blir högre än före samgång. Målet att stärka Skärgårdens
ersättning, som en följd av deras särskilda insulära utmaningar.
I landskapsandelen för grundskola kompletteras de tidigare intervallen med
kommunspecifika ersättningsgrader. I nuvarande landskapsandelssystem får alla
kommuner i teorin 20 % i landskapsandel av nettodriftskostnaderna. Ersättningarna
i det nya systemet skulle vara 18,25 % för Norra Åland, 13,5 % för Södra Åland, 60
% för Skärgård och 7 % för Mariehamn stad. Anledningen till skärgårdens höga
ersättningsgrad är att landskapsregeringen har som målsättning att höja den totala
ersättningen till den nya skärgårdskommunen på grund av de särskilda utmaningar
en sådan kommun skulle ha. Exempel som ges är vattenburen elevtransport.
Vad gäller ersättningsgraderna för socialvård höjs dessa för att undvika att
kommunernas ersättning minskar vid samgång. Nuvarande ersättningsgrad är 12,5
%. De nya ersättningsgraderna skulle vara 13,8 för Norra Åland, 12,5 % för Södra
Åland, 38,5 % för Skärgård och 12,5 % för Mariehamns stad.
När det gäller landskapsandelen för grundskolan ökar ersättningen för alla
kommuner, detta tack vare förändrade intervall och höjda ersättningsgrader. På
Protokolljusterare
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samma sätt leder höjda ersättningsgrader för landskapsandelen för socialvården till
högre total ersättning för två av kommunerna, Skärgården och Norra Åland.
Skattekompletteringens ersättningsgrad höjs, vilket leder till höjd ersättning för
Södra Åland, Norra Åland och Skärgården.
Enligt det föreslagna systemet skulle följande landskapsandelar betalas ut:
Norra Åland – 11 226 462 euro, 65 077 euro mer än 2018
Södra Åland – 11 608 812 euro, 50 071 euro mer än 2018
Skärgården – 4 428 880 euro, 362 958 euro mer än 2018
Det kan avslutningsvis konstateras att ingen ändring föreslås i
träningsundervisningen, vilket dock skulle behövas med tanke på planen att flytta
över specialfritidshemmen från Ålands omsorgsförbund k.f. till Södra Ålands
högstadiedistrikt k.f. och således framöver borde berättiga till landskapsandel för
träningsundervisning. Därutöver är varken barnomsorg eller äldreomsorg egna
delar i det föreslagna systemet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar avge följande som utlåtande över Ålands
landskapsregerings förslag till justering av landskapsandelssystemet:
1. Remisstiden får anses välkommet lång och det är även välkommet med
tidig delaktighet i beredningen av en ändring av landskapsandelssystemet.
2. Ersättning för skolskjutsar bör vara en separat del av ett nytt
landskapsandelssystem eftersom det i allra högsta grad är en opåverkbar
skillnad mellan kommunerna. Behovet av differentiering i
ersättningsprocenten mellan kommuner på grund av till exempel
vattenburna elevtransporter bör då inte längre vara nödvändigt.
3. Barmomsorg bör vara en separat del av ett nytt landskapsandelssystem
eftersom det i allra högsta grad är en opåverkbar skillnad mellan
kommunerna.
4. Äldreomsorg bör vara en separat del av ett nytt landskapsandelssystem
eftersom det i allra högsta grad är en opåverkbar skillnad mellan
kommunerna.
5. Specialfritidshemsverksamheten bör framöver räknas som en del av
träningsundervisningen i ett nytt landskapsandelssystem.
6. Olika ersättningsnivåer för de olika kommunerna rimmar illa med
likabehandlingen. Systemet bör vara utformat så att kostnader ersätts med
samma procent för alla kommuner men att systemet som sådant tar hänsyn
till att olika kommuner har olika kostnader. I det föreslagna systemet
skulle Norra Åland alltid få mer landskapsandel i procent än Södra Åland,
även om Norra Ålands förutsättningar i framtiden ändrar mot det positiva.
Att sätta olika ersättningsprocent är att göra det väl lätt för sig. Själva
landskapsandelssystemet bör vara mer omfattande och detaljerat än
nuvarande system.
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7. Att den nya skärgårdskommunen i systemet uppenbarligen kräver 362 958
euro mer än berörda kommuner i nuvarande system påvisar att en sådan
kommun inte på något vis kommer vara bärkraftig. Om en framtida
kommun ska vara så beroende av landskapsandelar kan hela processen
med att slå samman de berörda kommunerna på den grunden kraftigt
ifrågasättas.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.
________________

Protokolljusterare
________________
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101 § Sammanträdets avslutande
Kst § 101/9.10.2019
Sammanträdet avslutades kl. 20.50.

Protokolljusterare
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 §
kommunallagen (ÅFS 1997:73) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras
över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet:
Enligt 15 § i förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996) eller annan lagstiftning kan besvär inte
anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud:
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet
eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:
Kommunstyrelsen i Lumparland
Kyrkvägen 26
AX-22 630 Lumparland
Paragrafer i protokollet:
Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av
beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. Vid elektronisk
delgivning anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om inte
något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det
att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades på
kommunens elektroniska anslagstavla. I vardera fallen räknas inte framläggnings- eller
delgivningsdagen med i besvärstiden.
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas
av den som framställer det.
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KOMMUNALBESVÄR
BESVÄRSMYNDIGHET OCH BESVÄRSTID

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med
anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt
rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i
beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett
beslut får överklagas genom kommunalbesvär på följande grunder:
1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3. beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet är
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22 101 Mariehamn
E-post: aland.fd@om.fi
Paragrafer i protokollet:
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju
dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. Vid elektronisk delgivning
anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om inte något annat
påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett
meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades på
kommunens elektroniska anslagstavla.
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland (ÅFS 2008:102) är 30
dagar och räknas från den dag då beslut anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.
Beslutet är anslaget 11.10.2019.
AVGIFT

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen
260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning
samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.
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FÖRVALTNINGSBESVÄR
BESVÄRSMYNDIGHET OCH BESVÄRSTID

Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22 101 Mariehamn
E-post: aland.fd@om.fi
Paragrafer i protokollet:
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter
dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. Vid elektronisk delgivning anses en part
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om inte något annat påvisas.
BESVÄRSSKRIFT

I besvärsskriften ska uppges
- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras.
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften.
Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort
och postadress anges
Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt
kopia.
INLÄMNANDE AV BESVÄRSHANDLINGARNA

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens
eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan
besvärstiden går ut.
AVGIFT

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen
260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning
samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.
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BESVÄR TILL MARKNADSDOMSTOLEN
BESVÄRSMYNDIGHET OCH BESVÄRSTID

Besvärsmyndighet är:
Marknadsdomstolen
Banbyggarvägen 5
FI-00 520 Helsingfors
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Paragrafer i protokollet:
Besvärstid 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter
dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. Vid elektronisk delgivning anses en part
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om inte något annat påvisas.
Den som anför besvären ska innan de lämnas in till marknadsdomstolen skriftligt underrätta
Lumparlands kommun om sin avsikt att göra ärendet anhängigt i marknadsdomstolen.
BESVÄRSSKRIFT

En kopia av beslutet som besvären gäller ska bifogas då besvären inlämnas till
marknadsdomstolen. Den som anför besvär ska framställa sina yrkanden i ärendet. Bestämmelser
om påföljder som marknadsdomstolen kan bestämma på grund av ett oriktigt
upphandlingsförfarande finns i 154 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (FFS
1397/2016).
Den som anför besvär ska motivera yrkandena, d.v.s. förklara på vilket sätt
upphandlingsförfarandet enligt dennes uppfattning strider mot rättsreglerna för offentliga
upphandlingar. Om den som anför besvär yrkar på gottgörelseavgift ska denne ange det yrkade
beloppet.
INLÄMNANDE AV HANDLINGARNA

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna kan även sändas per e-post, post eller genom bud. Detta sker i så fall på
avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram
innan besvärstiden går ut.
AVGIFT

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) är rättegångsavgiften för en enskild i
marknadsdomstolen 510 euro och för en juridisk person antingen 2 050 euro, 4 100 euro eller 6
140 euro beroende på upphandlingens värde.

